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Beste lezer,

 

Clubkampioenschap 2014 
Het clubkampioenschap is 
verreden en met trots mogen wij 
vermelden dat Kirsten Swarts met 
Crista (manegepaard) kampioen is 
geworden bij de dressuur, en 
Christie Koopman met Lady Donja 
(eigen paard) kampioen is 
geworden bij het springen. 
Behalve een enorm grote medaille 
hebben beide winnaressen een 
grote wisselbeker in ontvangst 
mogen nemen uit handen van de 
voorzitter. 

Bij de dressuur is vervolgens Vera 
de Roo tweede geworden en Silke 
Spiegelaar derde. Bij het springen 
is ianne Kroon tweede geworden 
en Merel Sibma derde, Dames, 
allemaal proficiat met de door jullie 
behaalde resultaten! 
Binnenkort worden foto’s geplaatst 
op de website en de einduitslag tot 
in detail gepubliceerd. Het bestuur 
wil ook via deze weg de dames van 
de activiteitencommissie nogmaals 
bijzonder hartelijk bedanken voor 
de fijne organisatie van deze  
 

 
Voltige & Prinses Margriet Manege 
De voltige is met Sam en Christa op 19 oktober naar de 
lustrumviering geweest van de Prinses Margriet Manege in 
Westerbork. Dit is een manege voor gehandicapten waar Wim 
Bessembinders ook vrijwilligerswerk voor verricht in zijn 
vakanties als begeleider van ponykampen. Om een indruk te 
krijgen hier enkele foto’s: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Schuler DCV 

Het eerste weekend van de DCV zit erop!! Wat een drukte, 
fijne combinaties en geweldige inzet van alle vrijwilligers!!  
Foto’s zijn gemaakt door Joyce van Meel 
(www.joycevanmeelfotografie.nl) en staan online via haar site.  
Namens onze vereniging deden heel wat combinaties mee aan 
de DCV, misschien wel meer dan ooit tevoren. De volgende 
combinaties gingen met prijzen naar huis: 
Jolanda Schreuder (Walzer Tristan) is 3e in de B geworden. 
Vera Schreuder (Walzer Tristan) is 3e in de L1 geworden en 
Wendy Kuiper (Evermore R) 4e in dezelfde rubriek. Katja 
Renken-van der Lubbe is 2e geworden in het Z2.  
Dames, proficiat!! 

  
Daarnaast deden namens onze vereniging ook mee: 
B  Jacqueline Meijer (Thabor), Marijke Buntjer (Ferona), 

Sandra de Jager-Kempen (Magie Noire) 
L1  Marije Smith (Crystal RV), Lisanne van Leeuwen (Romy), 

Laricha Drenth (Gradus vd Hamsterborg) 
L2  Nance Korsloot (Springsteen), Eva Postma (Proud) 
M1 Alona Smith (Bulavsca), Mandy Kruize (Comiro), Linda 

Spittje (Anna) 
M2 Helma Tanis (Zora), Ineke Marinus (Chico Chavez), Lolita 

Teleng (Vegas) 
Z1  Dana Krul (Aik), Silke Kuiper (Dicenzo)  

 
Ingezonden door Iris Hoppen: 
Paardendag op de manege  
....en dan is het dierendag,  
Op de manege hing een inschrijfformulier voor een heuse 
paardendag: Kom op 4 oktober 13.00 uur naar de manege om 
een handje te helpen. Nou hartstikke leuk, inschrijven maar! 
Hoewel er een maximum van 10 kinderen was hadden er 4 
gezellige paardenmeisjes zich aangemeld. De opdracht was 
om de hoofdstellen en zadels schoon te maken en in te vetten, 
Er werd flink gewerkt, lekker buiten bij de picknicktafel. Ook 
was er wat hulp van Mandy, Ineke en Joke 
(activiteitencommissie). Nadat deze klus was geklaard werd er 
als 'beloning' een lesje paard gereden onder leiding van 

 

Jaargang 8 – oktober 2014 
Verschijnt eenmaal per twee maanden 

  Met o.a.  klaverjassen – clubkampioenschap – stalgang – DCV – ingezonden tekst 
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Debora Alting; dit was natuurlijk erg leuk en er werd zelfs een 
stoelendans met de paarden gedaan. En zo werd het al weer 
16.00 uur en tijd om af te zadelen, borstelen & knuffelen. 
En opruimen! Nu nog samen een diner voor de paarden 
bereiden, dit werd een kruiwagen vol wortelen, appels en 
brood. Samen werd alles uitgedeeld en kregen alle paarden en 
pony's een lekkere afsluiting van deze leuke paardendag! 
 
Iris, ontzettend bedankt voor je verhaal! We hopen dat we in de 
toekomst meer van dit soort bijdragen mogen ontvangen en dat 
volgend jaar minimaal 10 kinderen dierendag komen vieren op 
de manege! 
 

Onderhoud 
De afgelopen periode zijn weer een groot aantal zaken 
aangepakt. Alle verlichting in de gehele accommodatie is 
vernieuwd en draait nu op bewegingsmelders. Deze moeten 
nog her en der verder ingesteld worden, dus wanneer je een tip 
hebt ter verbetering, mail dit dan naar de voorzitter. De 
instructeurs en het wedstrijdsecretariaat beschikken over 
sleutels waarmee de volledige verlichting aangezet kan worden 
(midden rijhal); zo kan dan over circa 180 lux beschikt worden. 
Zonder deze extra rij verlichting springt automatisch circa 150 
lux aan. 

Vanuit onze veiligheidscoördinator, Nathalie de Wolff, zijn een 
aantal zaken aangegeven die ook aangepakt moeten worden. 
Zo is de stalgang gestraald zodat de vloer niet meer zo glad is. 
Daarnaast moet een omheining rondom de mesthoop 
gerealiseerd worden. Vanuit 
de technische commissie is 
de laatste tijd zoveel 
achterstallig onderhoud, of 
verbeterpunten, gerealiseerd 
danwel weggewerkt, dat we 
weer zodanig op de kaart 
staan dat we jaren vooruit 
kunnen. Saillant detail is ook 
dat de koelkast in de kantine 
(onder de bar) gerepareerd 
is…..maar ook dat hoort bij 
het onderhoud en de heren 
ploeteren voort, en als 
vereniging zijn wij hen meer 
dan erkentelijk voor hun 
inzet!  

Klaverjassen in de koude kille winter 
Op de manege wordt dit binnenseizoen om de paar weken op 
vrijdagavond een klaverjas-avond georganiseerd in de kantine, 
maar je mag ook komen jokeren of pesten. Ook als je niet kan 
of wilt kaarten, ben je van harte welkom voor gezelligheid en 
een ontspannen avondje! Alle data staan op de website 
vermeld, aanvang 20.00 uur. Voor € 7,50 wordt je persoonlijk 
verwelkomd door onze voorzitter, ontvang je twee 
consumpties, krijg je een borrelhapje aangeboden en de 
winnaars van de kaartavond gaan met een vleespakketje naar 
huis. Qua tijdstip eindigt het, zoals de voorzitter zegt: “wanneer 
de gecertificeerde kantinedienst omvalt, maar wel voor 23.59 
uur, dan verlaten we via A de rijbaan”. Kortom, kom gezellig 
langs! Aanmelden kan bij de voorzitter maar mocht je het 
vergeten zijn, schroom dan niet gewoon aan te schuiven!  
 

KNHS-wedstrijden outdoor 
Volgend buitenseizoen (2015) zijn zes zomeravond-
wedstrijden dressuur aangevraagd bij de KNHS. Op 
dinsdagavond worden deze wedstrijden verreden op het terrein 
voor de manege dat beschikbaar is gesteld. 
  

Snuffelen in het bestuur 
Zin om in de toekomst deel uit te maken van het bestuur? 
Fiena Jansen is zwanger en zal ons daarom volgend jaar 
helaas gaan verlaten. Als je belangstelling hebt voor een 
bestuursfunctie, ben je van harte uitgenodigd om eens deel te 
nemen aan het bestuursoverleg dat eens per vier weken 
plaatsvindt. Ieder jaar worden na de ledenvergadering taken 
verdeeld, zodat ieder bestuurslid datgene gaat doen wat hem 
of haar het beste ligt. We verwachten wel inzet en 
doorzettingsvermogen; vrijwilligerswerk is tenslotte niet 
vrijblijvend!  

 
Ziek en een kaartje? 
Ben je ziek of ken je een lid van de vereniging die ziek is? Of 
een kindje krijgt? Of gaat trouwen? Laat dit dan weten aan het 
secretariaat  en dan sturen wij een kaartje!  

 
Agenda 

 
 
 
 
 

 
 
Hippisch Centrum ‘De Wolverlei’ & 
RV & PC ‘De Woudruiters’    
Barlagerachterweg 7 
9541 XT Vlagtwedde 
 
website:                     www.woudruiters.nl 
redactie nieuwsbrief:  pr@woudruiters.nl 

24 oktober Klaverjasavond 

25 oktober Halloween Party 

31 oktober, 1 & 

2 november 

2e weekend Schuler  Dressuur Competitie 

Vlagtwedde (DCV), KNHS dressuur paarden 

B t/m ZZL 

7 november Klaverjasavond 

15 november Onderlinge voltige wedstrijd 

21 november Klaverjasavond 

28, 29 & 30 

november 

3e weekend Schuler  Dressuur Competitie 

Vlagtwedde (DCV), KNHS dressuur paarden 

B t/m ZZL 

29 november 

 

Showavond Schuler  DCV, finales kür op 

muziek Z1, Z2 & ZZL, clinic Johan 

Hamminga en bovenal, gratis toegang.  

12 december Klaverjasavond 

13 december 

 

Onderlinge indoor cross BB t/m L  

voor leden en niet leden 
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